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แด่คณแม่ผ้จากไปอย่างไม่มีวนกลบมา 
-* ฒเ*-+-——- 

เนื่องในวาระการฌาปนกิจศพคุณแม่สมปอง พิศ'าลย์ 

ว*นอ*ง์การที่ ©๓ พฤษภาคม พุทธคำราช ๒๕®๒ ลูกมีกวาม 

ประสงค์ในอำที่จะจำพิมพ์หนำสือขํ้นส่กเล่มหนึง เพือเบ็น 

วิทยาทานแคพทธศาสนิกชน และอุทิศส่วนกุศล [นการนแค 

คุณแม่ผ้ล่วงลิบไปแล*วิ ขอใหควงวิญญาณของคุณแม่จงไปสู 

สุขคติภพค่วย เทอญ 

ในโอกาสที่'ขำพเซา'ไค*!ลูกแต่งค4งํ้ไปรบ'ราชการอรู่,ทางภาค 

เหนือ คือที่จำหวำลำปาง น*บตงแฅ่เคือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕0๘ 

จนถึงบจจุบนนื่ ขำพเจำ'ไค้มีโอกาสไปนม'สการพระษรมธาคุ 

บนคอยสเทพ จ*งหวดเชียงใหม่ พระบรมธาตุหริภุญชย จำหวํค 

ลำพน และพระบรมธาตุอกหลายแหงในจงหาคลำปาง อาทเชน 

ทีวำลำปางหลวง วคพระธาตุเสคจ วคบ่งสนุก วดพระแกว 

และวำเจดีย์ซาว เบนคน และรวมทำไคไปทำบุญคามาคคางพุ 

แทบทกวดในจำหวิดลำปาง ไค้ส่งเกฅเห็นภายในวำต่าง พุ 

ส่วนมาก มี พระวิหาร เบี่นที่ ลำหรบ เหล่าพุทธคาสนิกชนไปง่าม 

ว3ที่เาำVทำใ-เย์!!^11ปกิไไ^ฟิ^ที่^ไ^ ไ^วV‘เา7 
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ตามวดต่าง ทุ ค*งกล่าว ทางค้านหล่งพระวิหาร ม*กปรากฏมี 

พระสถูปเจดีย ซึงบรรจุพระบรมธาตุไวิ"ภายใน พระสถปเจดีย์นํ้น์ 

แทบทุกวด ทงนืมิใช่แต่เฉพาะวำในซึงหวิดลำปางเต่าน1น วิด 

ต่าง ทุ ในจงหวดลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย ก็มิสถปเจดีย์ 

ซึงบรรจุพระบรมธาตุสร้างไวหล่งวิหารเบ็นจำนวนมาๆเช่นเดียว 

กน ขาพเจาแทบจะกล่าวไค้ว่า ทางภาคเหนือฃองประเทศไทย 

มีพระบรมธาตุประดิษฐาน และ บรรจุในพระสถปเจดียดามวิดวา 

อารามต่าง ทุ ซึงรวมแล่วิคงมีจำนวนมิใซ่นอย ซึ่งพทธกาสนิก- 

ชนท่งหลายควรไค้ไปนมสการท1งส่กการมบชากราบไหๅI,พื่อญ็'แ 

ศิรมงคลแกคนเอง ในโอกาสทิไค้ไปเทียวซึงหวิดทางภาคเหนือ 

ของประเทศไทย 

ขาพเจาเบ็่นพุทธศาสนิกชนผู้หนึ่งซึ่งเกิดในซึงหวิดพรมแค7 

และเสือมใสในพุทธศาสนา สืบเนื่องจากบรรพบุรบของขำพเซึ'ๅ 

เอง ทํ้งได้ผ่านการอุปสมบทเบ็่นพระภิกษุสงฆ์,ในพทฐศาสนา 

ไค้ศึกษาพระธรรมในระหว่างอุปสมบท และจำพรรษาเบ็'นเวลา 

๑ พรรษาเค็ม เมื่อลาสิกขาบทแล่วิกงร'บราชการดลอดมา ท1ง 

ได้บำเพ็ญกุศลโคยการทำบุญอย่างสมื่าเสมอในโอกาสอแสมคๅ7 

ทงใช็เวลาในยามว่างราชการเสาะแสวงหาและรวบรวมพรมพทธ 
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รูปมาไว้เพื่อสก1การะบูชา และเพื่อขอให้พุทธานุภาพไค้อำนวย 

รวมท1งประสาทความร่มเย็นเบนสุขให้แก่ขำพเขำและกรอบคขํว 

ซึ่ง แต่ ก่อน ที่ ขำพเจำ ยิง มิได้ไป ร*บ ราชการ อยู่ ทาง ภาคเหนือ 

ขำพเ'จำมิไค้ส้สนใจ,ในเรื่องพระบรมธาตุ ต่อเมื่อขำพเจำได้มี 

โอกาสไปนม*สการพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหไเฅธาตุ ฅาม 

พระอารามต่างๆในทองที่จํงหจํด้ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และ 

เชียงราย และโดยได้รบความกรุณาจากทานเขำอาวาสผู้อาขํกขา 

พระบรมสารีริกธาตุและพระอรห์นฅธาตุ ขำพเขำได้มีโอกาสชม 

และ เห็น พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหนฅธาตุ บางองค์โดย 

ใกล้ชิด จึงทำให้ขำพเขำเทิดความสนใจใคร่ทีจะแสวงหาควงมรู้ 

โดยไคสอบถามจากท่านเขำอาวาส และพระเถรานุเถระชนผู้ใหญ่ 

หลายองค์ รวมทํงผ้มก'วามรู!นเรืองน และไครบความเมฅฅา 

กรุณา'จากท,าร•แจาอาวาส'วคประ,คูบ่,องกบวค'ป'งส'นุ'กเห'นื'อเห้ตำรา 

พระธาฅมาศึกษาหาคว^าร้วากคำรา0กบาพ^ที่ไฅ^เบนคาราบ 

ก่อนข2างเก่าไมมชือผรอบรค^และเรยบเรยง ไคสอบถามทาน 

เวาอาวาสบงสอง คง,คความแคเ,พย"งวา .ครบบอคคาราหแงสอ 

พระธาคคงกลา'วนจาฑเจาอาวาสองคเกา6รงไค^รณะภาพไ1บ่แลว 

จากคำราพระธาคคงค'ลาวแลว ไคยงความสวางบางบ่ระถารไ ห 
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แท่ขำพเจ่า ในกวามร้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหนค- 

ธาตุขั้นบัาง 

เนื่องในโอกาสที่ขำพเจ่า'ไท้กำหนดว”นฌาปนกิจศพกุณแม่ 

สมปอง พิศาลข์ ซึ่ง'ให้ถึงแก่กรรม'1ปแต้วเ30อว*นที่© ๖พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๑๐ หล*งจากที่ไค้บำเพ็ญกุศลอุทิศแท่คุณแม่ผู้ล่วงลบ 

ไปแล่วตามสมควร และไค้เก็บศพคุณแม่ไว้ทิวดอนงคาราม 

โดยที่ขำพเจ่าต1งใจว่า จะเก็บไว้เพื่อการคารวะใหํนานพอสมควร 

บรรดาญาติที่งหลายต่างลงความเห็นว่า ถึงเวลาแล่วทีจะไค้ทำ 

การฌาปน?กิจศพคณแม่เพือไหเสรจสนภาระกิจและความห่วงใย 

เพราะได้เก็บไว้เบนเวลานานถึง ® บีเศษแล่ว ขาพเจาไมอาจ 

ขํดกวามประสงค์ชองบรรดาญาติซึ่งมีเสียงเบนส่วนมากไค้ จึง 

กำหนดว*นฌาปน?กิจศพคุณแม่ ในวนองการ ที พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๑๒ ขำพเขำจึงไค้เกิดความคิดขนว่าควรจะไค้ขํดพิมพ็ 

หน*งสือขั้นส*กเล่มทนึง เพืออุทิศส่วนกุศลแท่คุณแม่ผู้ล่วงลบ 

ไปแล่ว จึงไค้ไปหารือพระเถรานุเถระผู้ใหญ่ในขํงหขํดลำปาง 

ก็ได้ริบกวามเห็นว่า ควรจดพิมพ็ตำราพระธาตุเท่าที่รวบรวมไค้ 

เพื่อ,ให้ เบึน แนว,ทางศึกษา แท่ท่านผู้ประสงค์'จะก้แก'ขำหาความ 

จริงต่อไป ประกอบ?าบํตำราพระธาตุในบจจุบันนเสาะแสวงหา 



ง 

ไค้ยาก เพราะไม่มีผู้รวบรวมจ่คพิมพ์ขั้น ขำพเจำไค้เกยใช*เวลา 

ว่างไปเดินหาคำราพระธาตุ ฅามร้านขายหน้ง่สือเก่า ‘ตุ หลายฑ้น 

?าหาไม่ได้ จึงได้ดิดสินใจจ่คพิมพ์ตำรานั้ขํ้น เพื่อเพี่มพนความรู้ 

แก่พุทธศาสนิกชนต่อไปภายภากหนำควย 

ธย่างไรก็ดี ขอท่านผู้ได้อ่านตำราเล่มนั้ พึงทราบควยว่า 

ขำพเจำมิใช่เบนผู้รู้หรือผู้ชำนาญเบ็!นพิเศษในเรื่องน ความรู้ 

ต่าง ‘ตุ ดิงกล่าวมาแลไ ขำพเจ่าได้รไ)ถ่ายทอดมาจากท่านเจา 

อาวาสและพระเถรานุเถระ ชนผู้ใหญ่ กบท8งจากที่ไดิพบเห็นมา 

ดิวยฅนเอง ฉะนน หากจะมีขอบกพร'องซึ่งท่านผู้รู้ท1งหลาย 

ควรแนะนำ ดิกทวง แก้ไข หรือเพึมเดิมอย่างไรก็ดี ขำพเจา 

ขอนไมรบช่อต่าง ‘ตุ เหล่านํนควยความยินดี และขอกราบขอบ 

พระคณแด่ท่านผู้ใหํความรู้แก่ขาพเจา และหากว่าหนำสือเลมที 

ขำพเจ่าจ'คพิมพ์ขนเล่มนืจะเบ่นประโยชนและ'เบน?เารกุเอล รจม 

ทํ้งมีกวามดีมากนไยเท่าใด ขออุทิศแต่คุณแม่ผูล่วงลบไปแลว 

ดิวยผลบุญและกุศลนิ จงได้โปรดนำควงวิญญาณของคุณแมไบ่สู 

สุขคติภพควย เทอญ. จากลก 

พ.ต.ท. สุรพงบ วินิจกุล 

ผู้กำกัยการ ร.ร. ตำราาภูรร ต รึ.ร. สำ!/ว’? 
๑๓ พ.ค. ใ20๕ดใอ 
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ตำราพระธาตุ 

ธาตโยอวสิสฟิงฟิ มุตตาภากาญจนบ่บ่ภา 

อธิฏิจิาเนนพ'กธสส วปฺปกณุณาอเนกฺธา 
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อาร"มภะกถา 

ตำราพระธาตุ เล่มนื ไค้ค’คมาแต่ฉบ*บโบราณ เบ็1นของ 

เลอะเลือน เพราะคดลอกท"ไเมาทลายต่อแต้ว ขำพเจาไค้ 

ตรวจสอบก’’บ'พระนามของพระอวาง'น1ตอ'สีติ:มหาสาวก ทีคองกน 

ก็มี ที่คลาดเกลื่อนก่นท็มี จึงไค้เทียบเคียงแก้ไขไห้ถูกออง อาม 

กวามสามารถที่พอจะเบนไปไค้ เพือสาธุชนสปปุงุบภายหลง ถูม 

กวามยินติที่'จะแสวงหาพระบรมสา'รีริก'ธ'าตุ และพระอรหํนอธาตุ 

ไขํบชา ไค้สณณิ0านฅกลงพอเบน"กองแหนอราม''ลอมไส อนง 

ส*ณ^านและวรรภเแห้งพระธาตุทีง์ปวง บไ1อ ร1’1ลอง ลงไรเปนรูป 

ฅวอย่างไนตำราน กไอเงายบเกยงอานอ'งางของเกา และแกไข 

ฅามส*ณ^านพระธาตุจริง ๆ ที่มีอยู่นนบาง เพราะเหตุองนน 

จะตํองเขำไจวา รปฅวอยางไนอาราน เปนแออุบาห'รน'’'''บ"'นน 

ล่าพระธาตุองค์ใอมีสไนรู!านกลายกลึ'3 ถึงไน1''หมอนกนบเอยวกบ 

ต*วอย่าง กตองนบเอาเบนไ'ง'ไอ 

การบชาพระธาตุน มีผลานิสงสนากนก อาจไหสาเรจ 

ประโยชน์และสุขสมบูรน์ไอ้ ทง'ไ''นชา1กินี ชาติหนา และ 



ประโยชน์อย่างยงคือพระนฤพาน แฅ่ผู้ที'ไม่เชื่อและไม่เกยบูชา 

ท็ไม่สามารถระรู้'ได้ เพราะผลานิสงส์ทงนื จะเทิดปรากฎ?าฉะเพาะ 

ผู้ที่มี ความ เลื่อม ใส และ กระทำ สกการบูชา โดย สุจริต เท่า นน 

พระพุทธสรีระธาตุองค์ใหญ่ท1ง ๗ ซึ่งพระเตโชธาตุมิได้สำหารให้ 

เหลืออยู่ และพระธาตุพระอรหนฅ์บางองค์ ซึ่งจะไค้ 

พรรณสโใเฐานและวรรณ?าบรปติวอย่างต่อไปนํ้ 

ทาลายก 

๑ ก. พระอณหิศ 

ประดิษฐานอยู่เมืองอนุราธสิงหล 

๑ ข. พระรากขวญเบืองขวา ประดิษฐานอย่ณเมืองอนราธ 

สิงหล 



๑ ช. พระรากขว*ญพองซ้าย ประดิษ^านอย่ ณ เนือง 

พรหมโลก 

๑ ค. พระทาฌธาตุขวาเบํ้องบน ประคิษฐานอย่ณคาวคึงบ 

๓วโลก 

๑ ก. พระทาฌธาตุซ้ายเบืองบน* ประคิษ5านอข ณ เมอง 

กันธารรำ 

ด 

สิงหล 

ฆ. พระทาฌธาฅขวาเบืองลาง ประคษ^านอยู น1’ ลงกา 

(อะะ’ 



๑ ง. พระทาฌธฺาตุซิายฌั้องล่าง ประดิษฐานอยู่ ณ นาค 

พิภพ 

๑ จ. พระบรมสารีริกธาตุ มีสํณฐานด้งเมล็ดถ*วแคกอร่าง 

หนึ่ง เข่าสารห์กอร่างหนึ่ง เมล็ดพรรณด้กกาดอย่างหนึ่ง มี 

พรรณด้งสีทองอุไร สีแกว์ผสีกฤๅแกวมุกดา สีดอกพิกุลอร่าง 

ทองอุไรนน บางทีมีรูทะลุตลอดเส้นผมลอดไค้ 

000 

๒. ธาตุพระสาริบุตร 30ส*ณฐานกลมเปนปริมณฑลบ่าง รี 

เปนไข่จงจกบ่าง ฟนด้งรูปบาฅรกวํ๋าบ้าง พรรณขาวด้งสีส*งข่ 

สีพิกลแห่ง สีหวายฅะคำ 

00 0 



๓. ธาตุพระโมกกลลานะ ตัณ^าน กลม เปน ปริมณฑล 

อย่างหนิง รีเปนผลมะตุมและเมล็ดทองหลางก็มี แลเมล็ดสวาค 

ก็มี เปนเมล็ดคำก็มี สีเหลืองเหมืยินหวายฅะคำบ้าง สีขาวบาง 

เขียวชาในและลายดังไข่นกบำง ริาวเปนสายเลือดบาง 

๔. ธาตุพระสิวลี มีตัณ^านดังเมล็ดในพุทราอย่างหนึ่ง ผล 

ยอบาอย่างหนึ่ง เมล็ดมะละกออย่างหนึ่ง วรรณเขียวดงคอก 

ดักตบบ่าง แดงค้ง์สีหม*อใหม่บำง สีพิกลแห์ง่บืาง เหลืองดัง 

หวายฅะดัาบาง และขาวดังสีดังช์บาง 

๕. ธาฅพระองคลิมาละ มีสณ^านกอดดงดอสาดบาง ทีม 

รโปร่งฅลอดเสํนผมลอดได้ก็มี พรรณขาวดงสีสงข เหลองดง 

ดอกจำปา สีพาหมอก 



๖. ธาตุพระอ*ญญาโกญท*ญญะ ส*ณฐานงอนชํอยค*งงา'ชำง 

พรรณขาวค*งคอกมะลิตุมอย่างหนึ่ง เหลืองอร่างหนึ่ง คำอย่าง 

หนึ่ง 

๗. ธาตุพระอนุรุทธะ ส*ณ,ฐานเปนสามเหลี่ยม พรรณแดง 

ค*'งสีเลือคนก 

๘. ธาตุพระก*พายะนะ ส*ณฐานค*งศรีษะชำง ด*'งเบยจุน 

พรรณขาวด*งสืส้ง์ข์ก็มี เหลือง?ามี 

^“0 



๙. ธาตุพระพิมพาเถรี สณ1ฐานแบงหยดเบนสามเหลี่ยม 

เบื่นเล็บมือ ฟนแผ่นกระแจะ พรรณขาวบาง เหลืองด้งสีลาน 

บาง คำก็มีบาง สีดอกพิกุลแหงบาง บางทีมีรทะลุกลางบ้าง 

บางพีไม่ทะลุ เปนแต่สะดือก็มี 

๑0. ธาตุพระส*นฅติมหาอำมาตย์ สีณฐานด้งดอกมะลิตม 

พรรณขาวด้งสีส*ง์ข์ 

^0 
๑๑. ธาตุพระภ*ทธิยะ สณฐานด้งกลอง ที่สุดทํงํ้สองขำง 

เรียว เล็ก พรรณด้งสีดอกพุดฅาน 

*ะะ0 
๑๒. ธาฅพระอานนท์ สณฐานคงใบบวเผือน พรรณดำ 

ด้งนารีกอย่างหนึ่ง สีขาวสอาดด้งสีเงินอย่างหนึง 



คอกพิกุลแห*ง สีเปลือกหอม 

@๔. พระธาฅุอทายี สีณฐานยาวและคดก่งกฤช พรรณ 

คงสีดอกบำโรย สีดอกบานไม่รู้โรย สีก่งดอกหงอนไก่ สีก่ง 

ดอกกำ 

(ฐรี'^ 

@๕. พระธาตุอุฅฅะรายีเถรี สีณฐานก่งรูปพระกะ'วไ]ปะฅิ 

พรรณก่งเมฆสีหมอกพ้า สีแดงเขไเ 

๑๖. ธาตุพระกาฬุทายีเถระ สีณฐานก่งลูกหินบค พรรณ 

ก่งสีเมฆเกล็ดพ้า 



๑๗. ธาตุ’พระปุณณเถระ ส*ณฐานสีเหสียมจ*ฅร*ส พรรณ 

สีขาว สีคอกพิกลแท่ง 

๑๘. ธาฅพระอปปะน*นทะ ส*ณ1านกลมเปนปริมณฑล 

พรรณสีเขียว 

0ว 
๑๙. ธาตุพระส*มปะท*ญญะ ส*ณ,ฐานเท่าหมากสงปอกแลว 

พรรณสีแกง สีขาว 

๒๐. ธาฅพระจลลินะเถระ มสณฐานกางตุ1หากาหนคมได 

พรรณดงสีดอกจำปา สีกลวยกรง 



๒๑. ธาตุพระจลนากะ มีส*,ณฐานค*งดอกดีปลี ฟ้น^มยาว 

ทบไปทบมาท*วทํ้งองค์ พรรณขาวดํง์ลีสํงข์ 

๒๒. ธาตุพระมหากะบิ1นะ ส*ณ,ฐานค์งผลชะเอม พรรณ 

ขาวขำงแดงขำงอย่างหนึ่ง เขียวช้างแคงขำงอย่างหนึ่ง เหลือง 

ช้างเขียวช้างอย่างหนึ่ง 

๒๓. ธาตุพระชํงกิกะเถระ ส‘ณฐานสี่เหลี่ยมแบนเปนหน่า 

กระคานมีรูกลาง พรรณสีทองแดง 

๒๔. ธาตุพระสมะณเถระ ส‘ณฐานด*งหอยโข่ง พรรณแดง 

'กงสีชาค ค*งสีเสนกำมะถ*น 

เปช้) (- 



๒๕. ธาทุ,พระก*งชาเรว้ฅฅะ ส*ณฐานกลม งอกกะ{เมกะบืม 

ด*งภูเขา พรรณเขียวด*ง์ลีลูกบค สีบี1กแมลงท*บ สีลูก'จ*!แทน์อ่อน 

๒๖. ธาตุพระโมลียะวาทะ ส*ณฐานค'งฟ่องมน พรรณ 

ลีเมฆหมอก สีดำเทา 

๒๗. ธาฅพระอฅระ สณฐานคงเมลดแตงโม พรรณแคง 

ด'งเปลือกกรู ค'งผลหวา 

๒๘. ธาตุพระคิริมาน*นท* สณฐานคงคอกพตุล พรรณ 

เหลืองแก'ค'งสีขมน ลีคอกการณกอ 



๒๙. ธาตุพระสุปากะ ส*ณ1ฐานด*งผลมะม่วง กลางทะลุ 

เปนรูตลอด พรรณแดง เหลือง ขาว 

๓๐. ธาตุพระวิมะละ ส*ณ1ฐานกลมยาว มีรูทะลุฅลอคหำ 

ทาย พรรณสีเขียว สีขาว 

๓๑. ธาตุพระเวณุหาสะ ส*ณฐานด*งฅาอ่อย 

คงสีฝาง สีมะเดื่อสุก 

พรรณแคง 

๓๒. ธาตุพระอุคกาเรวะ ส*ณ.ฐานด*งผลกระจุ*บ พรรณ 

ค*งเมล็ดในทบทิม 



๓๓. ธาตุพระอุบลวรรณาเถร สณ,ฐานงอนคงกระดูกสน 

หล่งงู มีรู'ทะลุกลาง พรรณเหลืองคํงเกษรคอกบำ 

/-'V 

๓๔. ธาตุพระโลหะนามะเถระ ล่ณฐานด้งผลผ้า0 ( บาง 

คำราว่าเมล็ดผาย) พรรณเขียว เหลือง แดง เหมือนพาทบทิม 

เหมือนดอกล่นทมอย่างหนึ่ง เหมือนปูนแดงอย่างหนึ่ง 

๓๕. ธาตุพระกนธะทายี สณฐานค*งวงพระจํนทร์ขำงแรม 

เ^ 
ธาตุพระโคธิกะ สณฐานเนมือ,นลูกขาง ๓๖. 



๓๗. ธาตุพระบิ,ณฑะปาฅิยะ สณ,ฐานฟนกลีบกนก 

๓๘. 

๓๙. 

๔ 0 . 

(๙ © . 

ธาตุพระกุมาระก*สสปะ สโาเ3านด้ง์กอนนก''ขา 

ธาตุพระภิทธะคู ส้ณฐ่านคํงตำ ^ 

ธาตุพระอนาคาระกสสะปะ ส้ณ;ฐีานเหมือนหอยสงข 



๔๒. ธาตุพระคะวไเปะติ ส'ณฐานเหมือนใบบ'วอ่อน 

๔๓. ธาตุพระมาลียะเทวะ ส'ณฐานเหมือนขนกรอบ 

พรรณค'ง์สีขมั้นช่น 

00 

๔๔. ธาตุพระกิมิระเถระ ส'ณฐานเหมือนบณเ,ทาะ 

๔๕. ธาตุพระว'งคิสะเถระ ส'ณฐานด้งเมล็ค'น้อยหน่าคัก 



๔๖. ธาตุพระโชติยะเถระ ส*ณ^านคํงผลสูกข์นทน์ 

๔๗. .ธาตุพระเวยยากไ]ปะ ส่ณฐานดํงทองนํ่งเบ็า 

๔๘. ธาตุพระกุณฑละติสสะ เณัเ^านดํงจาวเมล็ดลูกซ์นทน์ 



คานมสการ 

พระบรมสารีริกธาตุ 
๛* # * 0 ๛๛ * ^ * * 

อกาสะ ขำพเจ2าขอยอกรบวรวำทนาประนมนืวหํฅถาขน 

เหนือเดียร ค่างริคนประทีปธูปเทียนแกวเจ็คประการ และ 

โกสุมสมาบาลยำ]ระทบชาคิ อํนโชฅิช่วงช่อชนวิ?ฅรแจ่มจำรส 

สุนทโรภาส คำยเมื่อองกสมเก็จพระบรบโลกนารถศาสคาวิงรย์ 

ญาณสพพญฌบรมกรูเจาเสควิเขำสู่พระปรินิพพาน พระองก 

ทรงประคิษ^านพ'ระบรมสารริกธงบุไว้ สิริพระบรมธาบุทำหลาย 

นอย,ใหญ่ ควงไค้สิบหกทนานทอง พระรากขวญทำสอง พระ 

เขียวแกวสี กบพระศรอณหิศหนง นบรวบกนไคกรบเบแเวิก 

องค์นืแลกงคาบสภาวะเคิบ อนจะแหลกลานควยเพสงสงหารแแ 

หามไค้ แค่พระอฏิ^แอยไหญทำห'ลาบานมเไซร พลนเพลงไหม 

สำหารละเกียคลง ยำกงแคพระหรบสารรกธาบุ^ 

น์อยปานกลางมีประบาแเค่งง1าแ พระบรมธาบุขแาคโหญแแ 

มีประมาณเท่าเมลคถำ’VIก ฅกฅวง 1คหาบแงบ ทรงพระบวร 

สณ^านประมาณแบแเ1VIมอนหนงพราแเบบง^ค์ร พระบรบธงบุ 

ชนาคกลางนนไซร้ มีประมาณเท่าเมล็คเขำ'ะ’'''5คก ฅขฅวงห 



๒ 

หำทนาน ทรงพระบวรส*,ณฐานประมาณเหมือนพรรณแววแก*ว 

ผลึกอนเลื่อนลอย พระบรมธาตุขนาดนอย ประมาณแมนเท่า 

เมล็ดพรรณผกกาด ตวงไดหกทนาน ทรงพระบวรส*ณ1ฐานดิง 

พรรณสีดอกบุบผชาติพิกุลอดลใสสี พระบรมสารีริกธาตุทํ้งหลาย 

นั้ หมู่มนุษย่'และเทวะนิกรอมรอินทร์พรหมภิรมย์พาก*นเชิญเสด็จ 

ไปประดิษฐานร*กบาไว้ พระบรมธาตุองค์ใหญ่ คือ พระรากขวํญ่ 

ซ่ายสถิตย์อยู่ชนพรหมา พระรากขว*ญเบํ้องขวาก*บพระนลาตะ 

อุณหิศเสด็จสถิฅย์อยู่เมืองอนุราธสิงหห’ พระเขั้ยวแคืวขวา 

เบองบนอยู่ดาวดึงษาสวรรค์ พระเชย,วแกวขวาเบองล่างนํ้น 

สถิฅยอยู่เกาะแท่วลิงกาสิงหฬ พระเขยวแกว'ซ่ายเบองบนอยู่ 

เมืองคืนธาระวิไสย พระเขยวแท่ว,ซ่ายเบั้องล่างน,น'ไซริสถิตยอยู่ 

เมืองนาคสถาน แต่พระบรมสารีริกธาตุทงสิบหกทนานน8น, 

ประดิบ,ฐานไว้ในแผ่นพั้นภูมิภาคแห่งพระนกรท1งแปด คือ เมือง 

ราชคฤหบุรี เมืองเวสาลีสว*สด เมืองกบิลพ*ศมหานคร เมือง 

อ*ลปะกะบุรีรมย์ และบ้านพราหมณ์นิคมเขต เมืองเทวะทะหะ 

ประเทศ เมืองปาวายะบุรีนทร์ และเมืองนครโกสินราย พระ 

เกบา โลมา นะขา ทไเตาท1งหลาย เรี่ยรายประดิษฐานอย่ทุกทิศ 

ท่วทงจ*กร'วาฬ ผ่ายพระพุทธบริกขารคือบาตรและจีวรท่อนผ่า 

ส*นถ*ดร*คประคดใน สมุกเหล็กไฟ กล่องเข็ม ผ่ากรองนาธรรม- 



๓ 

การก ว*'สสิกสาฎกผ่าชุบสรง หน*งนิสิท'แมืคโกน ฅลกบาฅร 

เครื่องลาดแท่นพระบนทม ลูกคาลทองฉลองพระบาท ธาตุ 

บริกขารท1งหลายน องค์ขฅยาบดีพราหมณ์มหาศาลผู้เลื่อมใส 

กมลมาล ประกอบไปคำยศร*ทธาเบนอย่างยึง ได้อ*ญเชิญพระ 

บรมธาตุบริกขารสิบหกส็่งนไปประดิษฐานไว้ท่งสิบเมือง ต่าง 

กระทำสว้าการบชารุ่งเรืองเห็นปรากฏ กายะพนธะน*,ง พระพุทธ 

ร*ดประคด อยู่ ณ เมืองเทวะทะหะราฐ บฅโฅ บาตร อยู่เมือง 

อนุราธสิงหห'ทวีปสิงกา อุทกสาฎะกง ผ่าชุบสรง สถิตย!อยู่ณเมือง 

บญจาละนคร จีวะร*ง ผ่าจีวร อยู่เมืองพนทะริไสย อะระนี 

สมุกเหล็กไฟอย่เมืองมิถิลา วะสีสูจิฆะร*ง มืดโกนและกล่องเข็ม 

ประดิษฐานอย่เมืองอินทบตมไหสวรรค์ จมมง หน*งนิสิทน์ 

สินถ*ค สถิตยอยู่เมืองก*นธาระราธ ถะริกา ตลกบาตรและเครื่อง 

ลาดที่พระบ*นทม ลูกดาลทองฉลองพระบาทที่งคู่ อยู่ ณ บ่านอุสิ 

ระกาม ย*งพระธาตบริกขารอื่นอีกหกลิ'ง คือ พระองคารถ่านเถา 

เสาเชิงตะกอนนน สถิตย่อยู่ ณ เมืองโมรืยะประเทศ จุฬามณี 

บรมเกษธาตประดาษฐานอย่คาวดึงบาสรร,รอ กาสายะวฅถง 

ผ่าทรงน*นอย่ช*นพรหมา สุวรรณโ'ทณงทนานทองทตวงหระบรม 

สารีริกธาต สถิตอยนครโกสินราย?ตนมไหฟิวรรต พระบรมธาตุ 



๔ 

ท1งยี่สิบสองประการน์น ทรงพระคุณฝนอ*นยี่ง พระองค์ทรง 

อนุญาตประทานไวทกสี่งควยพระมหากรุณา หวิงพระท*ยเพื่อจะ 

ใหโปน'ที่ส้กการบ'ชาเกิดผลานิสงส์อ'Vแปนสวํสิคิมงคลแก่ฝูงเทพา 

มนุษย์กว่าจะยฅฅิสินสุดพระพุทธศาสนา ศรนกาลล่วงนานมาไน 

หำพ*นบี1พระบรมธาตุท1งหลายนั้เสด็จไปสู่ล่งกาเกาะ เพื่อที่จะทรง 

สงเคราะห์ชาวสิงหฬ ให้เกิดสวิสคิมงกลคํวยกระทำการส*กการ¬ 

บชาพระคุณ เมื่อถึงกาลพระพุทธศาสนาใกล่จะสินสูญครบ 

จำนวนถ่วน,หำ,พ*นิบี! พระบรมธาตุนั้จะเสด็จไปส่ที่พระเจคีย์ฐาน 

ค0'ารงอยู่โดยจำเนียรกาลบมิไดไๆลาด ครนถึงพระพุทธศ*กราช 

ล่วงได้สี่พํนิเกำวิอยเกำสิบเกำพรรษา เศษส*งขยาเดือนล่วงได้ 

สิบเอ็จเดือนก*บยี่สิบสอง,วิน ว*นิพฤห”สบดีเดือนหกขํ้นเกำ(าา 

กิมห*นิฅฤดู บี่ชวคน*กษํฅรอ”^ศกเวลารุ่งอรุโณท*ยพระบรมสารี¬ 

ริกธาตุท1ง์หลายนไซรจํะเสด็จไปสู่สถานที่ล่นนิบาตมิท*นนาน ทรง 

กระทำยามกปาฏิหารย์ดว์ยพุทธฤทธี้อ*นิพิเศษ บ*งเกิดเบนพระ 

พุทธนิเวศน์และพระพุทธวรกายสูงได้สิบแปดศอก เปล่งพระ 

ร*ศมีออกสิบหกประการ มีพระบวรสณฐานวิจิตรจำวิ'ศศรี 

สุนทโรภาษ ทรงพระศิริวิลาศอ*นเพริดแพวิว ดวงพระภ*'กฅร 

ผุดผ่องแผ่วด*งสีสุวรรณทองแท่งธรรม'ชาติ พระรปองค์สมเด็จ 



๕ 

พระบรมโลกนารถ เสด็จขํ้นสถิฅย์น'งเหนือร่ตนบํลล่งกอาศน์ 

ทรงพระสมาธิมํ่น'ในควงค้นไม่พระศรีมหาโพธิ ทรงกระทำยามก 

ปาฏิหารย์โปรคสํคว์กนธรรพ์เทวะนิกร อมรฤษีสิทธพิทยาธร 

กินรนาคราช ท1งหมู่อสูรเดียรดาษนํงแน่นเหนือแผ่นพสุธา 

สํฅฅาห์ง ทรงตริสพระธรรมเทศนา'โป,รคสตวอีก1เจ็ควน ในกร,ง 

นะนไค้สี่อสงไขยสองลานสามแสนหกสิ1-1เจ็คพนใกมิ แลวพระ 

เฅโชธาตุก็พวยพุ่งรุ่งโรจโชทนาการ ส้งหารพระบวรพทธสริระ- 

ธาตุให้สินสุคในวไเพุธเตือนหกขนสิบห้าอั้า บื่ชวคนักห้ต์รอ;ฐอก 

พระพทธศาสนากสินๆบกรบจำ'นวนถวนหาพนพรรษา 

อหง'วนทามิธาตุ'โย ขำพเจำขอนอมนมํสการพระบรมสารี 

ริกธาตทํ้งหลาย ของพระสมมาสมพุทธเจานน อหงวนทาม 

สพพ!ส ขาพIวาขอนชิมนมสอาวบ^กทา!®'สมมาสมพุทธโวานน 

ควยประการทงป'วง. 



' 

- 



คาถาเชิญเสด็จ 
ทระ!บรมลารี?กธาตุแล-!พ!๙ธาตุอรหนตํ่ 

ใหหาขนสมฤทธใบหนึ่ง?!1งไว้-ที่ที่บ'ชาพระ ผ้ที่จะเชฺญ 

เสคจพระธาตุนน ให้นึ่งตรงหนึ่าที่บชาบนผาขาวผืนหนึ่ง ทำ 

เบ็่นผ้า'สินล,ครองนึ่งแลํว ใหํบ ริกรรมควยคาถาน 

อชุชฅคฺเก ปานเปฅํ พทุธํ ธม1ม0 สงุฆํ สรณํ คโฅสมิ 

มหนูฅา ภินูนมุฅุฅา จ มชฺฌิมา ภินูนฅฌฺฑุลา ขุทุทกาสาสป- 

ม ตฺฅา เอว0 ธาตุโข สพุพฐาเน อากจฺฉ'นูตุ สีเส เม ปฅุฅนูฅ 

หรืออข่างนึ่ก็ไค้ อิฅิบี่โสวิเสเสอิ อิเสเสพุทุธ นาเมอิ 

ณิมนาพุทธฅํโสอิ อิโส์ฅํพุทธบี่ฅิอี. 

คาถาบูชาพระสีวลี 

สีวสี จ มหาเถโร เทวตา นรปูชิโฅ โสรโห ปจุจยาทิมฺหิ 

สีวสี จ มหาเถโร ยกุขาเทวาภิ ปูชิโฅ โสรโห ปจฺจยาทิมุหิ 

อหิ วนูทามิ ฅํ สทา สีวสีเถรสฺส เอฅํ กุณํ สวสุดิลาภ0 ภวนูตุเม 

พระคาถาบทนึ่ บริกรรมเวลาบูชาพระธาตุสวล เกิดลาภ 

สการต่างพุ มีคนร"กมาก สิตรหม่รายและภยอนตรายท"งปวง 

ไม่พองพานไคโลย 



“มงคลสตร” 
1’0 

ซิ. อเสวนา จ พาลานิ ไม่คบกนพาล 

๒. ปณฺฑิตานญุจ เสวนา คบบ*ณฑิฅ ■■ว'.- 

๓. ปชา จ ปูชนียานํ บูชาบุคคลที่กวรบูชา 

๔. ปฏิรูปเทวาโส จ ยิย่ในทองถ็่นอ'ริเสงบสุข 

๕. ปุพูเพ จ กฅผุฌฅา เคยทำความคีมาแลำ 

๖. อฅุฅสมฺมาปณิธิ จ ปฏิบฅในทางที่ชอบ 

๗. พาหุสจฺจผุ จ แสวงหาความรู้ 

๘. สิปุปผุจ ศึกษาวิชาชีพให้รู้โคยละเอียด 

๙. วินโย จ สุสิกฺขิโฅ อยู่ในระเบียบวินไเ 

ซิ 0. สุภาสิฅา จ ยา วาจา มีวาจาไพเราะ เชื่อถือไค้ 

ซิ ซิ . มาตาบิ1คุ อุปฏ,เานํ บำรุงบิคามารดา 

๑๒. ปตุฅ สงุคโห สงเคราะห์บุตร 

๑๓. ทารสุส สงุคโห สงเคราะห์ภรรยา 

ซิ ๔. อนากลา จ กมุมนูฅา ไม่เกียจกรำนในการงาน 

๑๕. ทานผุ จ ให้สึงที่ควรแก่บุคคลที่ควร 

๑๖. ธมุมจริยา จ สุจริตดำยกาย วาจา ใจ 

๑๗. ญาฅกานผุ จ สงุกโห สงเคราะห์ญาติ 

๑๘. ยินวชุชานิ กมุมานิ กระทำการที่ไม่เกิดโทษ 

๑๙. อารฅี วิรฅี ปาปา ไม่กระทำความชํว 



๒0. มชุชปานา จ สญฌโม 

๒๑. อปูปมาโท จ ธมุเมสุ 

๒๒. การโว ว 

๒๓. นิวาโฅ จ 

๒๔. สนุฅฏฐี จ 

๒๕. กฅฌุฌุฅา 

๒๖. กาเลน ธมุมสุสวนํ 

๒๗. ขนฺฅี จ 

๒๘. โสวจสุสฅา 

๒๙. สมณานผุจ ทสฺสนํ 

๓0. กาเลน ธมุมสากจฺฉา 

๓®. ฅโป จ 

๓๒. พรหุมจ,ริยผุ,จ 

๓๓. อริยสจุ'จาน ทสฺสนํ 

๓๔. นิพพานสจุฉิกิริยา จ 

๓๕. ผุฏ1ฐสุส โลกธมุเมหิ 

จิตฅํ ยสุส น กมุปฅิ 

๓๖. อโสกํ 

๓๗. วรชํ 

๓๘. เขมํ 

เอฅมุมงูกลมุฅฅมํ 

สำรวมในการดื่มนาเมา 

มีสติในการกระทำ 

เการพผู้ที่ควร 

อ่อนนอมถ่อมฅํว 

ยินดีเฉพาะของตน 

มีความกฅ้ญญ 

ทู้'กิพงธรรมฅามกาล 

มีความอดกลนย้บยํ้งใจ 

ทู้*กเชื่อพงเหตุผล 

หม่น,พบผู้ปฏิบฅชอบ 

ชอบสนทนาธรรม 

หม่นสำรวมจิตมีให้คิคชว 

ประพฤติพรหมจรรย์ 

เข้าใจในอริยสํจิ ๔ 

รู้แจงในการปฏิบตทางนิพพาน 

ไม่หวนไหวคำยเรื่องทางโลก 

ไม่เศร้า'โศกควยบญญา 

ไม่ให้กิเลสกรอบงำจิตใจ 

มีจิตผ่องใสบริสุทธ 

นํ้เบ็1นมงคลอ่น์สูงสุค 
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